¡Í§Ê่§àÊÃÔÁáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ¡ÃÁÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ

ÇÑ¤«Õ¹ã¨ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã
เปนมาตรการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหผูปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/
องคกรทำงานรวมแรงรวมใจกันในการแกไขปญหาหรือวิกฤตตางๆที่เกิดขึ้น
จนสามารถผานพนไปได คนในสถานประกอบการ/องคกรมีภูมิคุมกันทางใจที่
เขมแข็ง และยังทำใหสถานประกอบการ/องคกร ฟนคืนสูภาวะปกติได
ประกอบไปดวยหลักการ “4 สราง” ไดแก
1. สรางความรูสึกปลอดภัย (Safe)
2. สรางความตระหนัก ไมตระหนก (Calm)
3. สรางความหวัง (Hope)
4. สรางความเขาใจ ใสใจและใหโอกาส (Care)
และนำหลัก “2 ใช” มาเปนฐานสำคัญในการเสริมสรางวัคซีนใจใน
ในสถานประกอบการ/องคกร ซึ่งประกอบดวย
1. ใชศักยภาพที่มีอยูในสถานประกอบการ/องคกร (Efficacy)
2. ใชสายสัมพันธที่ดีระหวางกันของสมาชิกในสถานประกอบการ/องคกร
(Networks And Relationships) เพื่อนำไปสูการลดปญหาสุขภาพจิตและ
การแพรระบาดของโรค COVID-19 ได
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ÁÒµÃ¡ÒÃ “4 ÊÃ้Ò§ 2 ãª้” ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã
1. ÊÃ้Ò§¤ÇÒÁÃÙ้ÊÖ¡»ÅÍ´ÀÑÂ (Safe)
1.1 ÊÃ้Ò§¤ÇÒÁÁÑ่¹ã¨ã¹¡ÒÃ»้Í§¡Ñ¹áÅÐ¤Çº¤ØÁâÃ¤ COVID-19 áºº New Normal

1.1.1 มีมาตรการในการปองกันโรค COVID-19
 สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา
 เครงครัดการเวนระยะหาง
 ลางมือบอยๆ เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสรวม เชน ลูกบิดประตู ราวบันได
 งดรับประทานอาหารรวมกัน หามพูดคุยขณะกินขาว
 แยกของใชสวนตัว เชน แกวน้ำ จาน ชาม ชอน
 เมื่อมีอาการเจ็บปวย เชน ไอ มีไข มีนำ
้ มูก หยุดงานทันทีและรีบพบแพทย
เพื่อตรวจวินจิ ฉัย
1.1.2 มีการตั้งจุดคัดกรองความเสี่ยง ตรวจวัดอุณหภูมิและใหเขาออกทางเดียว
1.1.3 มีการติดตั้งฉากกั้น จัดพื้นที่ใหมีระยะหางที่เหมาะสมในจุดที่ใหบริการลูกคา
1.1.4 มีการวางเจลแอลกอฮอลและทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสรวม เชน
ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซไฟ อุปกรณสำนักงาน
1.1.5 มีขอมูลสุขภาพ ประวัตกิ ารเจ็บปวยของผูปฏิบัติงาน เพือ่ ติดตามและ
เฝาระวังความเสี่ยงของการเกิดโรคและใหการชวยเหลือกรณีที่เจ็บปวย
1.1.6 มีขอตกลงหรือบทลงโทษรวมกัน เพื่อใหปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรค
COVID-19
1.1.7 มีการจัดทีมเฉพาะกิจเพื่อทำแผนฉุกเฉินและเตรียมรับมือกรณีพบผูปฏิบัติงาน
ติดเชื้อ COVID-19
1.1.8 มีการสื่อสารจากผูบ ริหารเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูปฏิบัติงานดวยขอมูล
ที่ถูกตองและทันตอเหตุการณ
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1.2 Ê่§àÊÃÔÁãË้¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ä´้ÃÑº¡ÒÃ©Õ´ÇÑ¤«Õ¹â¤ÇÔ´-19 ã¹¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ»้Í§¡Ñ¹âÃ¤
à¾×่ÍÅ´¤ÇÒÁ¡ÅÑÇ áÅÐÊÃ้Ò§áÃ§¨Ù§ã¨

1.2.1 สรางตนแบบในการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชน ผูนำองคกร หัวหนางาน ฯลฯ
1.2.2 สรางแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานที่ไมกลาฉีดวัคซีนโควิด-19 ดวยวิธี “3 เปน”
ถามเปน : “ที่ไมฉีดเพราะกังวลหรือเปนหวงเรื่องอะไร”
สวนใหญคำตอบที่พบจะเปน ตนเอง ครอบครัว และงาน/รายได
 ชมเปน : นำคำตอบที่ไดรับ มาใชแสดงความชื่นชม เชน
ถาเขากลัวผลขางเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ใหชมวา “เขาเปนคนที่ใสใจ
ตัวเองและรักครอบครัว”
 แนะเปน : ใหคำแนะนำที่เปนขอเท็จจริงแกที่ผูปฏิบัติงานเกีย
่ วกับ
สิ่งที่กังวล เชน การแพยาเปนเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งสวนใหญอาการไมคอยรุนแรง
และประสิทธิภาพของวัคซีน ที่ชวยใหอาการปวยไมรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
1.2.3 อำนวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานไดรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
 จัดใหมีการฉีดวัคซีนวิด-19 ในสถานประกอบการ/องคกร
 ผูปฏิบัติงานสามารถไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ไดโดยไมถือเปนวันลา
 อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนจองคิวและจัดรถรับ-สงใหผูปฏิบัติงาน
ไปเขารับการฉีดวัคซีนโควิด-19


1.3 Ê่§àÊÃÔÁãË้¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã ´ÙáÅµ¹àÍ§áÅÐ¼Ù้Ã่ÇÁ§Ò¹

มีการรณรงคและสื่อสารใหความรูเกี่ยวกับการปองกันโรค COVID-19
และสถานการณที่เกี่ยวของแกผูปฏิบัติงาน ผานชองทางตาง ๆ ไดแก
 จัดบอรดนิทรรศการ
 เปดเสียงตามสาย
 สงในกลุม LINE ของผูปฏิบัติงาน
 ชองทางการสื่อสารอื่นๆของสถานประกอบการ/องคกร
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2. ÊÃ้Ò§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡ äÁ่µÃÐË¹¡ (Calm)
2.1 ãË้¢้ÍÁÙÅà¡Õ่ÂÇ¡ÑºâÃ¤ COVID-19 ·Õ่¶Ù¡µ้Í§ªÑ´à¨¹ àª×่Í¶×Íä´้ ·Ñ¹µ่ÍÊ¶Ò¹¡ÒÃ³์
à¾×่ÍÅ´¤ÇÒÁÇÔµ¡¡Ñ§ÇÅ áÅÐµ×่¹µÃÐË¹¡¨Ò¡¢่ÒÇµ่Ò§ æ

2.1.1 มีการใหขอมูลเกี่ยวกับโรค COVID-19 อยางสม่ำเสมอ เชน ทุกเชาวันจันทร
พักกลางวัน
2.1.2 มีชองทางเพื่อตอบขอสงสัยของผูปฏิบัติงานอยางรวดเร็ว เชน กลุมไลน
กลุมเฟซบุก ฯลฯ
2.1.3 กรณีพบผูติดเชื้อ ทีมเฉพาะกิจตองแจงใหผูปฏิบัติงานทุกคนทราบทันที
ไมปกปดขอมูล และชี้แจงถึงสิ่งที่สถานประกอบการ/องคกร ดำเนินการและสิ่งที่ผูปฏิบัติงาน
ตองปฏิบัติ
2.2 ãË้¤ÇÒÁÃÙà้ ¡Õ่ÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´ÙáÅ¨Ôµã¨µ¹àÍ§

2.2.1 มีการแนะนำใหผูปฏิบัติงานรับขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม
 ลดเวลาการดูและฟงขาว ไมหมกมุนเกินไป ติดตามขาวตามปกติวันละ
1-2 ครั้ง ประมาณ 2-3 ชัว่ โมง ถารูสึกเครียดใหหยุดติดตามขาวทันที
 ตรวจสอบวาเปนขาวปลอม (Fake News) หรือไม และควรดูขอมูล
จากแหลงที่เชื่อถือได
 ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ และทำงานอดิเรกอื่น ๆ เพือ
่ ไมใหหมกมุน
กับการดูขา วมากเกินไป
2.2.2 มีการแนะนำวิธีคลายความเครียด
 วิธีคลายความเครียดทั่วไป เชน ออกกำลังกาย เชน วิ่ง เตนแอโรบิก
รำมวยจีน โยคะ เลนกีฬา ฟงเพลง รองเพลง หรือเลนดนตรี ปลูกตนไม ทำสวน
เลนกับสัตวเลี้ยง จัดหองตกแตงบานหรืออะไรก็ไดที่ทำแลวรูสึกดีขึ้น
 เทคนิคเฉพาะในการคลายเครียด เชน การฝกหายใจคลายเครียด
การฝกสมาธิ การนวดคลายเครียด การฝกผอนคลายกลามเนื้อ
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2.2.3 ทีมเฉพาะกิจควรใหผูปฏิบัติงานไดรับการประเมินสุขภาพใจผานเว็บไซต
Mental Health Check-in หรือแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต
 แบบคัดกรองความเครียด (ST-5)
 แบบคัดกรองโรคซึมเศรา (2Q)
 แบบประเมินภาวะเหนือ
่ ยลาหมดไฟ (Burn out)
 แบบประเมินพลังใจ (RQ)
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2.2.3 มีการแนะนำบริการหรือสถานบริการดานสุขภาพจิตใหแกผูปฏิบัติงาน
ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานมีปญหาสุขภาพจิต เชน สายดวนสุขภาพจิต 1323 โรงพยาบาล
คูเครือขายของสถานประกอบการ

3. ÊÃ้Ò§¤ÇÒÁËÇÑ§ (Hope)
3.1 Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ãË้ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁà¾×่ÍÊÃ้Ò§¢ÇÑÞ¡ÓÅÑ§ã¨á¡่¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

ผูบริหารมีการพูดคุยใหกำลังใจและสรางความเชื่อมั่นแกผูปฏิบัติงาน
 จัดใหมีพื้นที่สรางกำลังใจและแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อฝาวิกฤตไปดวยกัน
เชน เรื่องเลาสรางกำลังใจ คลิปวีดิโอ บอรดใหกำลังใจ ฯลฯ
 กรณีที่สถานประกอบจำเปนตองปดกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ผูบริหาร
ควรสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกคนทราบ และควรมีแผนการรับมือในการดูแลจิตใจผูปฏิบัติงาน


3.2 ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ/ÍÍ¡ÁÒµÃ¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒª่ÇÂàËÅ×Í¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹

มีแนวทางในการชวยเหลือและดูแลความเปนอยูของผูปฏิบัติงาน เชน ตูปนสุข
ถุงยังชีพ คูปองอาหารฟรี หนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล
 ประสานหนวยงานที่เกีย
่ วของเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับสวัสดิการตามกฎหมาย
เชน ประกันสังคม กองทุนสงเคราะหลูกจาง เปนตน
 หาชองทางการในการสรางรายไดเพิ่มเติมใหแกผูปฏิบัติงานตามศักยภาพและ
ทรัพยากรที่สถานประกอบการมีอยู
 มีการทำประกันสุขภาพใหแกผูปฏิบัตง
ิ านทุกคน
 มีชองทางใหความชวยเหลือใหแกผูปฏิบัติงาน เชน ตูคลายทุกข
สายดวนใหความชวยเหลือ ฯลฯ


3.3 Ê่§àÊÃÔÁãË้¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÔµÍÒÊÒÀÒÂã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã

เชน เปนจิตอาสาในการคัดกรอง/ตรวจวัดอุณหภูมิ สงอาหารและสิ่งจำเปนใหผปู ฏิบัติงาน
ที่ถูกกักตัว ฯลฯ
3.4 Ê่§àÊÃÔÁãË้Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã ¹Óâ»Ãá¡ÃÁ/ËÅÑ¡ÊÙµÃµ่Ò§ æ
ä»ãª้ã¹¡ÒÃ´ÙáÅ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ เชน

โปรแกรมสรางสุขวัยทำงานในสถานประกอบการ
 หลักสูตรสรางสุขดวยสติในองคกร (Mindfulness in Organization: MIO)
 คูมือการสรางความสุข 8 ประการในที่ทำงาน (HAPPY WORKPLACE)
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4. ÊÃ้Ò§¤ÇÒÁà¢้Òã¨ ãÊ่ã¨áÅÐãË้âÍ¡ÒÊ (Care)
4.1 àÍ×้ÍÍÓ¹ÇÂãË้¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶·Ó§Ò¹ä´้ÀÒÂãµ้Ê¶Ò¹¡ÒÃ³์·Õ่à»ÅÕ่Â¹á»Å§

มีการปรับรูปแบบการทำงาน เชน แบงทีมทำงาน เหลื่อมเวลาทำงาน หรือทำงาน
ในที่พักอาศัย
 จัดหาและสนับสนุนอุปกรณเครื่องมือในการทำงานในที่พักอาศัยใหแกผูปฏิบต
ั ิงาน
เชน คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต ระบบการประชุมออนไลน ฯลฯ
 เฝาระวังกลุมเสี่ยง เชน มีความเครียดสูง มีภาวะ Burn out เปนตน
 ดูแลผูปฏิบัติงานดวยการสังเกตพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ใสใจรับฟง
เมื่อมาปรับทุกข เมื่อเกินกำลังที่สถานประกอบการสามารถชวยเหลือไดใหสงตอ
สถานบริการคูเครือขาย


4.2 Å´Í¤µÔµ่Í¼Ù้µÔ´àª×้Í COVID-19

ทีมเฉพาะกิจสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตองตามความเปนจริงเกี่ยวกับ
ผูติดเชื้อ COVID-19 ที่รักษาหายแลว เชน แสดงผลการตรวจรักษา
 สถานประกอบการและผูรวมงานใหโอกาสผูที่หายปวยไดกลับมาทำงานไดตามปกติ
โดยไมตำหนิ หรือแสดงทาทีรังเกียจ


4.3 Ê่§àÊÃÔÁãË้¼Ù้»¯ÔºÑµÔ§Ò¹ª่ÇÂàËÅ×ÍáÅÐ´ÙáÅ¨Ôµã¨¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹´้ÇÂËÅÑ¡¡ÒÃ
»°Á¾ÂÒºÒÅ·Ò§ã¨ 3 Ê. ไดแก

สอดสองมองหา : สังเกตเพื่อนรวมงานที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือ
ตองการความชวยเหลือ เชน เครียด หงุดหงิด กินไมได นอนไมหลับ
 ใสใจรับฟง : ฟงเพื่อนรวมงานอยางตัง
้ ใจและไมตัดสิน เพื่อชวยใหเขาไดระบาย
ความรูสึกและไดคลายความทุกขใจ
 สงตอเชื่อมโยง : ถาเพือ
่ นรวมงานมีปญ
 หาเกินกำลังที่จะชวยเหลือ
ใหแจงหัวหนางานหรือทีมเฉพาะกิจ เพือ่ ใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม
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2 ãª้
1. ãª้ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã
ผูนำสถานประกอบการ/องคกรเห็นความสำคัญและเปนผูนำในการดูแล
สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผูปฏิบัติงาน
 ผูนำสถานประกอบการ/องคกร แกนนำ ชวยกันระดมความคิดและหาวิธีปรับตัว
เพื่อประคองกิจการและสรางรายไดภายใตทรัพยากรที่มีอยู
 ผูนำสถานประกอบการ/องคกร สนับสนุนใหเกิดการระดมกำลังคนที่มี
ความสามารถ และมีจิตอาสาจากทุกสวนชวยเหลือชุมชนและสังคมตามกำลังความสามารถ


2. ãª้ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹¸์¢Í§Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤์¡Ã
ผูนำสถานประกอบการ/องคกร แกนนำ จิตอาสาและผูปฏิบัติงานทุกระดับ
ใชความสัมพันธที่มีอยูในการรวมกันปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนที่วางไวเพื่อให
สถานประกอบการ/องคกร กาวผานวิกฤตนี้ไปได
 ผูนำสถานประกอบการ/องคกรใชเครือขายภายนอกที่มีอยู ในการสนับสนุน
ศักยภาพและทรัพยากร เพื่อรับมือกับสถานการณวกิ ฤต เชน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ
องคความรูตางๆ ฯลฯ
 ผูนำสถานประกอบการ/องคกรสงเสริมความเขมแข็งภายในสายงาน เชน
หัวหนางานควรทราบความเปนอยู วิถีชวี ิตของผูปฏิบัติงานเพือ่ ใหการดูแลชวยเหลือ
อยางเหมาะสม


ÇÑ¤«Õ¹

ã¹Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ/Í§¤¡Ã
ª‹ÇÂãËŒ¤¹·ํÒ§Ò¹ÁÕÀÙÁÔ¤ØŒÁ¡Ñ¹·Ò§ã¨
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